
Czwartek 15.04.2021r.. 

Temat: „Świat w naszych rękach” – słuchanie piosenki ekologicznej.  
 

 „Świat w naszych rękach” (ekologiczna piosenka dla dzieci) ZoZi.TV 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

1.Słuchanie piosenki i rozmowa na temat jej treści. 

„Świat w naszych rękach” - eko piosenka  

Ci co lubią segregację                                                                                                           

Otóż oni mają rację                                                                                                                 

Gdy w osobne pojemniki                                                                                                                    

Lecą papier, szkło, plastiki   

Cały świat jest w naszych rękach                                                                                       

Właśnie o tym ta piosenka                                                                                                 

Możesz dbać o cały świat                                                                                                   

Chociaż masz niewiele lat  

A recykling trudne słowo                                                                                                 

Chodzi o to by na nowo                                                                                                                      

Z naszych śmieci zrobić coś                                                                                                        

Papier, plastik albo szkło  

Cały świat jest w naszych rękach…                                                                                        

Więc dorośli oraz dzieci  Posłuchajcie                                                                                                                                

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś                                                                                          

Żeby jutro dobrze żyć 

Cały świat jest w naszych rękach…         

 

 
2.Wykonajcie teraz zadanie. Doprowadźcie dzieci, które segregują śmieci do właściwych 

pojemników. Przypominamy Wam  kolory pojemników i ich przeznaczenie. 

 

 

                                   

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


 
Źródło: 

https://www.google.com/search?q=pojemniki+na+plastik+przedszkole&tbm=isch&ved=2ah

UKEwifwveGmPLvAhUIxCoKHZcGA7YQ2-cCegQIABAA#imgrc=gcamCOdCQ7uCNM

 
 

Źródło: http://archiwum.wielichowo.pl/2075-konkurs-qwszystkie-dzieci-segreguj-mieciq 

                                   

https://www.google.com/search?q=pojemniki+na+plastik+przedszkole&tbm=isch&ved=2ahUKEwifwveGmPLvAhUIxCoKHZcGA7YQ2-cCegQIABAA%23imgrc=gcamCOdCQ7uCNM
https://www.google.com/search?q=pojemniki+na+plastik+przedszkole&tbm=isch&ved=2ahUKEwifwveGmPLvAhUIxCoKHZcGA7YQ2-cCegQIABAA%23imgrc=gcamCOdCQ7uCNM
http://archiwum.wielichowo.pl/2075-konkurs-qwszystkie-dzieci-segreguj-mieciq


3. Spróbujcie wykorzystać do zabawy plastikowe nakrętki, które macie w domu. Układajcie z 

nich poznane literki, cyferki lub obrazki. Do jakiego kosza je wrzucicie po zakończonej 

zabawie?  

 

 
Źródło: https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-
nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html 
 
 
 
 
 
Zabawa popołudniowa 

 
 Rytmiczna rozgrzewka W PODSKOKACH Muzyka i wykonanie: Małgorzata Sadowska 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 
 
 
 
 
 
 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


Piątek 16.04.2021r. 
Temat: Joga dla dzieci „ Wyprawa w kosmos” – opowieść ruchowa z cyklu „Joga małego 
człowieka” . 
Autor opowiadania: Anna Musiał 
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA 

 
Zadanie dla chętnych dzieci: 
Wykonajcie kosz na śmieci według podanego  szablonu. Powiedzcie, jakie śmieci mogą się w 
nim znaleźć, a jakich śmieci do niego nie wolno wrzucać. Pomoże Wam w tym ilustracja 
poniżej.  

Źródło: https://eurotest.pl/home/46-sprzatanie-swiata-recykling.html 
 
Pokolorujcie starannie szablon kosza i wytnijcie go. Poproście rodzica o pomoc w zaginaniu 
papieru i sklejeniu kosza. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA
https://eurotest.pl/home/46-sprzatanie-swiata-recykling.html


 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Źródło:  https://www.superkid.pl/wycinanki-do-drukowania-makiety-segregowanie-odpadow 

 

 

Zabawa popołudniowa 

„ Ekologiczny dom - bajka edukacyjna”- Autor: M8 Production House 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

Zadanie dla chętnych dzieci: 

Wykorzystajcie plastikowe opakowania, które macie w domu i spróbujcie wykonać jeden z 

pojazdów.  

 

 Źródło:  

http://2.bp.blogspot.com/XU2NKcX_SaE/TaxLYFbwstI/AAAAAAAAHbw/DCbkMWPzoNk/s160

0/camions-bidons.jpg 
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